
Uppgift 1 – Civil 3  

 

I april 2013 hade Anna problem med att betala hyran, eftersom hela hennes studiestöd 

hade gått till att köpa dagliga MochaChaiLattechino med matchagrädde i cafét vid 

Kajsabiblioteket. Räddaren i nöden var hennes kurskamrat Benna, som till skillnad från 

Anna var ytterst sparsam och gick med på att låna Anna 1000€ ifall hon förband sig på att 

faktiskt också betala tillbaka hela skulden inom en skälig tid. Detta gick Anna med på, och 

tillsammans gjorde parterna upp ett skuldebrev för lånet, med förfallodagen 21.4.2014. 

Benna lägger skuldebrevet i noggrant förvar, och tänker att det är bra att hon har det så 

att hon säkert kommer att få betalt. Tiden går, och Anna blir efter ett par år en 

framgångsrik jurist som har råd att köpa hela två MochaChaiLattechino med 

matchagrädde varje dag. För Benna går det dock inte lika bra, eftersom hon fortfarande 

inte har kommit igenom obligationsrättstenten. En kväll då hon för n:te gången sitter och 

pluggar inför tenten råkar hon läsa om skuldebrev, och då kommer hon plötsligt ihåg att 

Anna fortfarande inte har betalat tillbaka sin skuld på 1000€. Den 20.4.2018 kräver Benna 

således in skulden av Anna, och dessutom med dröjsmålsränta. Anna bestrider dock att 

hon är skyldig att betala skulden, eftersom det var så länge sedan hon lånade pengarna 

och hon redan hade glömt bort hela saken. Någon dröjsmålsränta hade parterna aldrig 

kommit överens om att hon skulle måsta betala. 

 

Ge en rättsligt motiverad bedömning på situationen. 

  



Uppgift 1 – Facit  

 

Tema: Preskription av skulder 

1. Regel 

Enligt lagen om preskription av skulder är fordringars allmänna preskriptionstid tre år. Om parterna har 

avtalat om en förfallodag för skulden, börjar preskriptionstiden löpa från denna dag. En förutsättning för 

preskription är att preskriptionstiden inte före preskriptionstidens slut har avbrutits eller gäldenären annars 

blivit påmind om skulden. 

2. Tillämpning 

Anna och Benna har gjort ett skuldbrev, enligt vilken Anna är skyldig att betala 1000€ till Benna senast 

21.4.2014. 

Efter detta har Benna inte påmint Anna om skulden, och inte heller på annat sätt brutit preskriptionstiden, 

förrän 20.4.2018 (dvs. över tre år efter den avtalade förfallodagen). Den allmänna preskriptionstiden har 

därmed löpt ut. 

3. Slutsats 

Bennas fordran av Anna på 1000€ är preskriberad, och Benna kan därmed inte längre kräva denna summa 

av Anna. 

 

Tema: Dröjsmålsränta 

1. Regel 

Enligt räntelagen kan borgenären kräva dröjsmålsränta av gäldenären då betalningen av skulden försenas. 

Skyldighet att betala dröjsmålsränta uppstår också när skulden ursprungligen har varit räntefri. 

Dröjsmålsräntans belopp är sju procentenheter högre än den referensränta som meddelas av Finlands Bank. 

Räntelagens bestämmelser är dock dispositiva, dvs. de kan åsidosättas genom avtal. 

2. Tillämpning 

Anna är försenad med betalningen av skulden, varför hon är skyldig att betala dröjsmålsränta som räkas 

fr.o.m. förfallodagen. Parterna har inte i skuldebrevet kommit överens om att Anna inte skulle vara skyldig 

att betala dröjsmålsränta, varför hon är skyldig att betala dröjsmålsränta trots att parterna inte explicit har 

kommit överens om det. Den årliga dröjsmålsräntans storlek är referensräntan + sju procentenheter, och 

löper så länge som Anna är försenad med betalningen.  

3. Slutsats 

Eftersom Annas skuld är preskriberad, är hon inte heller skyldig att betala någon ränta på den. Ifall skulden 

inte skulle vara preskriberad, skulle Anna dock vara skyldig att betala tillbaka skulden jämte den årliga 

dröjsmålsräntan. 



Uppgift 2 – Civil 3  

 
Carita tänker sälja sin begagnade kamera till David. Som pris för kameran kommer 

parterna överens om 50€. Vid överlåtelsen av kameran är David dock så upptagen med 

att beundra den gamla kamerans egenskaper, att han i misstag ger Carita två 

femtiolappar istället för en som betalning. Carita märker detta först flera timmar senare, 

och tänker att David säkert gav henne lite extra som tack för det lyckade köpet. Nöjd går 

hon nästa dag iväg till bokhandeln och köper nya anteckningsblock för hela slanten. På 

vägen hem råkar hon stöta på David, som i detta skede har märkt sitt misstag och kräver 

att hon ger tillbaka den ena femtiolappen. Carita vägrar att betala, eftersom det var 

Davids fel att han betalade för mycket. Dessutom har hon redan använt upp pengarna.  

 

 

Ge en rättslig bedömning på denna knepiga situation. Har David rätt att kräva 50€ från 

Carita? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Uppgift 2 – Facit  

 

Tema: Återbärning av obehörig vinst 

1. Regel: 

Enligt allmänna förmögenhetsrättsliga principer: 

För att en vinst skulle vara obehörig: 

1. Mottagaren måste ha fått fördel av betalningen eller av annan orsak 

2. Den som yrkar på återbetalning skall ha lidit en skada till följd av situationen. 

 

För att mottagaren skulle vara skyldig att återbära den obehöriga vinsten: 

3. Mellan fördelen och prestationen måste det föreligga ett sådant samband enligt vilket 

utnyttjandet har skett på en annans bekostnad 

 

2. Tillämpning: 

I fallet har Carita fått 50€ mera för sin prestation än vad som var avtalat, och har därmed 

fått en fördel/nytta. I fallet har David betalat 50€ mer än vad som var avtalat, och har 

därmed lidit en skada. Nyttan och skadan har hänt i samma situation, och beror båda på 

att David i misstag gett för mycket pengar åt Carita.  

Carita har fått obehörig vinst som har ett samband till prestationen, varmed Caritas vinst 

har skett på Davids bekostnad. 

 

3. Slutsats: 

Carita skall återbetala den obehöriga vinst som hon fick i samband med betalningen av 

kameran, det vill säga 50€. Det spelar ingen roll att Carita har använt upp den överlopps 

femtiolapp hon fick, skyldigheten kvarstår fortfarande. 

  



Uppgift 3 – Civil 3  

 

Theo och Balder bor tillsammans i ett egnahemshus i det gemytliga Kyrkslätt. En dag 

flyttar det en söt liten dam med sin hund in i huset mittemot dem. De går för att hälsa 

damen välkommen, men då de öppnar porten till gården kommer hunden utspringande 

och börjar ilsket skällande jaga dem längs med landsvägen. Först efter en lång jakt ger 

hunden upp, och vänder tillbaka. Theo och Balder går från att vara rädda till att vara arga 

på hunden och damen som lät den gå omkring utan koppel i trädgården. De bestämmer 

sig för att ge igen, och på vägen hem sparkar de sönder sidospeglarna på damens bil. De 

ångrar sig dock snabbt, och anmäler sig själva till polisen. Senare åtalas de i samma 

rättegång för att ha sparkat sönder en sidospegel var, och blir dömda att betala 

skadestånd till damen för detta.  

Då den mycket upprörda damen ett par dagar senare råkar få syn på Balder, kräver hon 

att han ska betala hela skadeståndssumman till henne. Detta vägrar Balder att göra, 

eftersom han endast sparkat sönder den ena spegeln och därmed endast är skyldig att 

betala skadestånd den. Han menar att damen borde kräva andra halvan av skadeståndet 

av Theo. 

Ge en rättslig bedömning på situationen. Kan damen kräva hela skadeståndet av Balder, 

fastän båda pojkarna blev dömda till skadestånd? Om Balder betalar hela skadeståndet 

till damen, kan han då kräva andra delen av Theo? 

  



Uppgift 4 – Facit  

 

Tema: Solidariskt ansvar 

1. Regel 

Om flera personer tillsammans orsakar en skada eller på annan grund är ansvariga för samma skada, är 

ansvaret enligt huvudregeln solidariskt. Solidariskt ansvar innebär att alla ansvariga svarar var för sig för 

skuldens hela belopp gentemot borgenären. 

 

2. Tillämpning 

I fallet har Theo och Balder blivit dömda av att tillsammans ha söndrat damens sidospeglar. Därmed är 

ansvaret solidariskt mellan pojkarna. 

 

3. Slutsats 

Eftersom ansvaret är solidariskt mellan pojkarna, kan damen kräva hela skadeståndssumman av enbart 

Balder. 

 

Tema: Regressrätt 

1. Regel 

Enligt reglerna om regressrätt: då flera personer är solidariskt ansvariga för samma skuld och någon blir 

tvungen att betala utöver sin egen andel, får denne av de övriga kräva betalning av deras andel. Mellan 

flera skadeståndsskyldiga fördelas ersättningsbeloppet enligt vad som prövas skäligt med hänsyn till den 

skuld som ligger var och en skadeståndsskyldig till last. 

 

2. Tillämpning 

Eftersom Theo och Balder tillsammans orsakat skadan, är de solidariskt ansvariga för skadeståndet till 

damen. Då båda sparkat sönder en spegel var på bilen, fördelas skadeståndsansvaret jämt mellan pojkarna. 

Om Balder då betalar hela skadeståndet till damen har han även betalat Theos andel av skulden, med andra 

ord har han då betalat dennes andel utöver sin egna andel. I detta fall är denna andel hälften av 

skadeståndssumman. 

 

3. Slutsats 

Därmed har Balder rätt att kräva hälften av den betalade skadeståndssumman av Theo. 


